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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan dan berkat anugerah-

Nya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini secara tepat waktu. Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk memenuhi 

syarat dalam mendapatkan gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini 

dapat memberikan manfaat positif dan menambah pengetahuan mengenai efek 

penggunaan Kinesio® tex tape bagi para pembaca. 

    Berbagai masalah dan kesulitan banyak penulis hadapi dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. Akan tetapi, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, 

dorongan, serta doa dalam menghadapai berbagai masalah dan kesulitan tersebut. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Yang terhormat kedua pembimbing karya tulis ilmiah penulis, yaitu Julia 

Windi Gunadi, dr., M.Kes, selaku pembimbing utama, dan Jeanny Ervie L., 

dr., M.Kes, PA, selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan 

banyak arahan, petunjuk, nasihat, semangat hingga akhir penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. Terima kasih banyak atas kesediannya untuk membimbing 

dan meluangkan waktunya untuk penulis selama penulis menyusun karya 

tulis ilmiah ini. 

2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, terus menerus 

memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil, dan tidak 

henti-hentinya memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis 

selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Andreas.W.Santoso, dr., Sp.KFR., M.Kes yang telah meluangkan waktunya 

untuk mengajarkan penulis mengenai prosedur penggunaan Kinesio® tex 

tape untuk keperluan penelitian ini.  

4. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.Kes., AIF dan Cindra Paskaria, dr., 

M.KM yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan kepada 

penulis mengenai statistik yang digunakan pada penelitian ini. 
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5. Stela Clara yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan 

kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

6. Teman-teman dari angkatan 2013 dan 2015 Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha, alumni SMA Tarakanita Gading Serpong, 

dan alumni SMAK 1 Penabur Bandung yang telah bersedia menjadi subjek 

penelitian dan menaati seluruh prosedur pengambilan data penelitian untuk 

penyusunan karya tulis ilmiah ini.  

7. Yosua Christian Handoko dan Milyani Azalia serta teman-teman penulis 

yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.  

     Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik melalui perkataan 

maupun perbuatan yang kurang berkenan selama berlangsungnya proses penelitian 

dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Penulis dengan sangat terbuka menerima 

segala kritik dan saran mengenai karya tulis ilmiah ini agar penulis dapat 

melakukan penelitian yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, penulis ucapkan 

terima kasih. 

 

Bandung, November 2016 

 

 

 

Penulis 

 

 

 

 


